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Sammendrag 
 
Tema/problemstilling: Å øke kvaliteten på brukermedvirkning ved ny immunbehandling for 

kreft. Vårt mikrosystem er onkologisk avdeling ved Ullevål sykehus (OUS-U). 

Pasientpopulasjonen er pasienter med PD-L1 positiv metastaserende trippel negativ brystkreft 

(TNBC) som får tilbud om immunterapi med PD-L1-hemmer.  

 

Kunnskapsgrunnlag: I følge én stor randomisert kontrollert studie, vil tilleggsbehandling 

med PD-L1-hemmer øke 2-årsoverlevelse fra 36,6 % til 53,3 %. Dette gjelder pasienter med 

metastatisk TNBC hvor immunceller i tumor har høy ekspresjon av PD-L1. Andel pasienter 

med alvorlige bivirkninger økte fra 42 % til 49 %. Livskvalitet ble ikke målt. En omfattende 

Cochrane-analyse fra 2014 konkluderer med at samvalgsverktøy har positiv effekt på 

pasienters følelse av å være inkludert i behandlingsbeslutninger. 

 

Dagens praksis, tiltak og indikatorer: Hvert år blir ca. 15-18 pasienter med metastatisk 

TNBC behandlet ved OUS-U. I dag blir ikke disse pasientene rutinemessig tilbudt PD-L1-

hemmer. Onkologene forsøker å involvere pasientene i beslutninger om behandling, og 

informasjonssamtaler står sentralt i dette arbeidet. Det benyttes ingen standardiserte visuelle 

hjelpemidler under disse samtalene. Vi foreslår at dette kan utarbeides vha. MAGICApp. 

Den viktigste strukturindikatoren for prosjektet er om behandlingen blir godkjent i 

Beslutningsforum. Som prosessindikator kan man utnytte at MAGICApp gjør automatisk 

registrering av hits/brukerklikk. Som resultatindikator foreslår vi å kartlegge pasientens og 

behandlers opplevelser gjennom en strukturert samtale. 

 

Ledelse og organisering: Som ledd i innføringen har vi satt et konkret mål, kartlagt 

motstand vi forventer å møte, og laget en detaljert plan for gjennomføring av prosjektet. 

Denne består av flere prosesser, hvor viktige nøkkelpunkter er opprettelse av ansvarsgruppe, 

flytskjema, og verktøy for evaluering og videre oppfølging.  

 

Konklusjon: I følge vårt kunnskapsgrunnlag gjør beslutningshjelpemidler at pasienter føler 

seg mer informerte og pasienter blir stimulert til å ha en mer aktiv rolle i sin egen behandling. 

Vi mener at innføring av MAGICApp som visuelt hjelpemiddel i samtale med pasienter med 

PD-L1 positiv metastaserende TNBC vil øke pasientmedvirkning i praksis.  
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1 Tema og problemstilling   
1.1 Problemstilling  

De siste tiårene har kreftbehandling vært i stadig utvikling og en rekke moderne 

behandlingsmuligheter har kommet på markedet - med helsepolitiske og sosioøkonomiske 

konsekvenser. Nylig har det blitt fremmet forslag av statens legemiddelverk om å innføre 

immunterapi med PD-L1 hemmer til pasienter med metastaserende trippel negativ brystkreft 

- dersom behandlingen godkjennes av beslutningsforum vil behandlingen raskt tilbys til 

denne pasientgruppen. Vi ønsker i denne oppgaven å problematisere ukritisk behandling med 

nye kreftlegemidler og ønsker økt fokus på pasientinformasjon og brukermedvirkning. Vår 

hensikt vil være å bidra til å gi økt fokus på samvalg, og hvordan bedre dette i klinisk praksis. 

Dette blir konkret eksemplifisert ved å ta utgangspunkt i behandling med atezolizumab som 

kombinasjonsterapi til pasienter med avansert trippel negativ brystkreft ved Ullevål sykehus. 

 

1.2 Brukermedvirkning i medisinsk behandling 

I Lov om pasient- og brukerrettigheter står det: «Pasient eller bruker har rett til å medvirke 

ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Pasient eller bruker har blant annet rett til å 

medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige tjenesteformer og undersøkelses- og 

behandlingsmetoder.» (1). I tillegg til denne juridiske retten kan også brukermedvirkning 

begrunnes med det etiske prinsippet om «pasientautonomi» innenfor den medisinske etikken. 

Stadig nye behandlingsmetoder og legers ønske om å ta i bruk nyeste og best dokumenterte 

behandling, kan være med og bidra til at brukermedvirkning blir vanskelig å få til i praksis. 

Det kan være vanskelig for pasienter å ta et godt og informert valg vedrørende nye og 

kompliserte behandlingsmuligheter. Fokus på verktøy som kan øke brukermedvirkning vil 

derfor være viktig, så den lovfestede retten pasienter har til medvirkning i egen behandling 

blir reell. Kvalitetsforbedringsprosjektet vårt om brukermedvirkning i valg av immunterapi i 

moderne kreftbehandling har også overføringsverdi til andre pasientgrupper.  

 

1.3 Immunterapi med PD-L1 hemmer  

De cellulære og genetiske komponentene i kreftutvikling utviser et komplekst samspill. De 

senere årene har nye angrepspunkter mot kreftcellene kommet til. Immunapparatet spiller en 

viktig rolle i å gjenkjenne og utrydde kreftceller. PD-L1 er et protein som blir uttrykt hos 

enkelte kreftceller. PD-L1 binder seg til PD-1 og B7.1 på T-celler og antigenpresenterende 

celler. Komplekset PD-L1/PD-1 hemmer immunresponsen ved at de cytotoksiske T-cellene 

blir deaktivert.(2)  
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Atezolizumab er det generiske navnet på en PD-L1-hemmer brukt som immunterapi i 

moderne kreftbehandling. Det er et monoklonalt antistoff som blokkerer bindingen PD-

L1/PD-1 og de cytotoksiske T-cellene kan fortsette å bekjempe tumorcellene (3). 

Atezolizumab er godkjent som tilleggsbehandling av småcellet lungekreft, ikke-småcellet 

lungekreft, blærekreft i tillegg til trippel negativ brystkreft. (4) 
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2 Kunnskapsgrunnlag 
2.1 Kunnskapsgrunnlag for implementering av kombinasjonsbehandling med PD-

L1-hemmer for trippel negativ cancer mammae 

Kunnskapsgrunnlaget for implementering av atezolizumab for PD-L1-positiv, trippel negativ 

brystkreft bygger på en studie publisert i New England Journal of Medicine i 2018 (5). Et søk 

i PubMed viste ingen andre studier på samme område. Dette var en stor multisenterstudie kalt 

IMpassion130 trial som var en stor fase 3-studie som inkluderte 902 pasienter med trippel 

negativ brystkreft som ikke hadde mottatt noe behandling (altså behandlingsnaive pasienter). 

Pasienter med ubehandlede CNS-metastaser ble ekskludert. Både pasienter med og uten høyt 

uttrykk av PD-L1 på immunceller i tumor ble inkludert og analysert. På gruppenivå viste 

behandlingen ingen signifikant økning i total overlevelse, men det ble vist en positiv effekt 

for PD-L1-positive tumorer gjennom en subgruppeanalyse. PD-L1-positive tumorer ble 

definert som tumorer med uttrykk av PD-L1 på >1 % av immuncellene som omgir 

kreftcellene. Pasientene som ikke oppfylte dette kriteriet om PD-L1-positiv tumor hadde 

dårlig effekt av legemiddelet, og er dermed ikke kandidater for behandling med 

atezolizumab. Denne studien gjaldt heller ikke pasienter som ble behandlet med kurativt 

formål. Den tok heller ikke stilling til BRCA-status. 

Eksklusjonskriteriene i studien var ubehandlede CNS-metastaser, tidligere autoimmun 

sykdom, tidligere behandling immunologiske sjekkpunktinhibitorer, nylig behandling med 

systemiske immunstimulerende behandling og systemiske glukokortikoider eller 

immundempende behandling.  

UpToDate vurderte denne studien i en «Practice Changing Update» og ga en sterk anbefaling 

(Grade 1B) om å behandle disse pasientene med atezolizumab. Dette beskrives i følge 

UpToDate slik: “A Grade 1B recommendation is a strong recommendation and applies to 

most patients. Clinicians should follow a strong recommendation unless a clear and 

compelling rationale for an alternative approach is present.”(6). Grade 1 vil si at anbefalingen 

er sterk, og at nytten er større enn kostnaden for de aller fleste pasienter. Grade B vil si at 

evidensen for tiltaket er av moderat kvalitet. Kravet for å oppnå Grade A er konsistente 

resultater fra flere randomiserte kontrollerte studier av høy kvalitet. Den sannsynlige grunnen 

til at anbefalingen ikke oppnåde Grade A, er at den kun bygget på én stor RCT. Man må 

notere seg at studien var finansiert av legemiddelselskapene Hoffmann-La Roche og 

Genentech. 
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2.1.1 PICO 

PICO er en forkortelse som står for «patients», «intervention», «comparison» og «outcome», 

og er mye brukt når man skal sammenligne effekten av to behandling. PICO-spørsmål for 

innførsel av ny kombinasjonsbehandling for denne typen sykdom kan formuleres slik: 

P: Pasienter med PD-L1-positiv metastatisk trippel negativ brystkreft til ikke-kurativ 

behandling. 

I: PD-L1-hemmeren Atezolizumab i tillegg til kjemoterapien nab-paclitaxel. 

C: Kun behandling med nab-paclitaxel. 

O: Økt overlevelse 

2.1.2 Resultater og konklusjon 

De viktigste resultatene i studien, var at median total overlevelse økte til 25 måneder i 

intervensjonsgruppen (22,6 – NE (ut over oppfølgingstid)) kontra 15,5 (13,1 – 19,4) måneder 

i kontrollgruppen. Dette tilsvarer en 2-årsoverlevelse på 53,5 % (42,3 – 64,6 %) kontra 36,6 

% (26,4 – 46,7).   

Bivirkninger ble gradert etter Common Terminology and Criteria for Adverse Effects laget av 

National Cancer Institute. Alvorlighetsgrad blir gradert fra 1 til 5, hvor 4 er livstruende 

bivirkninger og 5 er dødelig utfall. Alvorlige bivirkninger (grad 3 eller 4) forekom i 49 % av 

pasientene som fikk atezolizumab, kontra 42 % i kontrollgruppen. Alvorlig nevropati var den 

bivirkningen som økte mest i behandlingsgruppen. 

Bemerkelsesverdig nok inkluderte studien ingen mål på livskvalitet, selv om dette regnes som 

en av de viktigste utfallene ved livsforlengende behandling av metastatisk kreftsykdom. En 

gjennomlesing av studien viste ingen andre store problemer eller skjevheter, bortsett fra at det 

ikke var mulig å ettergå effektstørrelsen på subgruppeanalysen av PD-L1-positive pasienter 

når det gjaldt total overlevelse. Grunnen til dette var at forfatterne hadde slått sammen hazard 

ratio for død og hazard ratio for progresjon i figur 3, noe som gjør det umulig å ettergå tallene 

for kun overlevelse. Til den kritiske vurderingen av studien, brukte vi sjekklisten som ligger 

inne i MAGICApp. 

Etter gjennomgang av studien med kvalitetssjekklisten som ligger inne i MAGICApp, mener 

vi at det foreligger dokumentasjon av moderat grad for at atezolizumab vil gi meningsfull 



 

7 
 

behandlingsgevinst for pasienter med PD-L1-positiv trippel negativ brystkreft. Denne 

vurderingen tar ikke hensyn til økt forekomst av bivirkninger. Til tross for den økte levetiden 

som kan oppnås ved hjelp av atezolizumab, kan det likevel være gode personlige grunner til å 

ville avstå fra behandlingen. Det visuelle hjelpemiddelet vi har laget i MAGICApp illustrerer 

de viktigste utfallene som er viktig for pasientene og kliniker å tenke på ved valg av 

behandling.  

2.2 Brukermedvirkning  

Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget vårt for samvalg og beslutningshjelpemidler har vi først 

og fremst tatt utgangspunkt i en systematisk oversikt publisert av “School of Nursing” ved 

Universitetet i Ottawa i januar 2014 med tittelen “Decision aids for people facing health 

treatment or screening decisions” (7). Formålet med denne systematiske oversikten var å 

vurdere effekten av beslutningshjelpemidler for personer som står overfor behandlings- eller 

screeningsvalg. Oversikten har blitt oppdatert flere ganger og endelig søk er gjort i 2 

omganger, både mellom 2009-2012 og 2012-2015. Vi valgte denne studien ettersom den gir 

en omfattende gjennomgang av eksisterende litteratur på dette feltet. 

 

Kriteriene for søket: 

• Publiserte randomiserte kliniske studier av beslutningshjelpemidler, der 

intervensjonene var designet for å støtte pasientens beslutningstaking gi informasjon 

om behandling-eller screenings alternativer og deres utfall, sammenlignet med vanlig 

klinisk praksis. 

• Studier der pasienten tok hypotetiske avgjørelser ble ekskludert.  

 

Totalt sett har de gått gjennom 115 studier funnet på databasene CENTRAL, MEDLINE, 

Embase, PsycINFO og gråsonelitteratur, med samlet deltakerpopulasjon på 34,444.  

 

Konklusjon:  

• Dokumentasjon av høy kvalitet tilsier at beslutningshjelpemidler sammenlignet med 

vanlig klinisk praksis forbedrer pasientens kunnskap om alternativ behandling og 

reduserer pasientenes følelse av å være uinformert og reduserer uklarhet om deres 

personlige verdier.  

• Dokumentasjon av moderat kvalitet tilsier at beslutningshjelpemidler sammenlignet 

med vanlig klinisk praksis stimulerer pasienter til å ta en mer aktiv rolle i beslutning. 
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Beslutningshjelpemidler forbedrer også risikopersepsjon når sannsynligheter er 

inkludert i hjelpemidlene.  

• Dokumentasjon av lav kvalitet tilsier at beslutningshjelpemidler forbedrer samsvar 

mellom valgte behandlingsalternativ og pasientens verdier.  

• Samvalgsverktøy sammenlignet med vanlig klinisk praksis reduserte antall pasienter 

som valgte store elektive og invasive kirurgiske intervensjoner i stedet for mer 

konservative behandlingsalternativer.  

• Det er usikkert hva slags detaljenivå på samvalgsverktøy som er mest egnet.   

 

Vi mener at denne studie viser at beslutningsverktøy kan være nyttige for å forbedre 

brukermedvirkning i vanskelige beslutninger. Kriterier for søket og inklusjonskriterier er 

definert. Det er også gjort analyser av risiko for bias og studier er ekskludert dersom de hadde 

høy risiko for dette. Vi mener derfor at studien er av god kvalitet. 

 

Med disse resultatene mener vi at samvalg og beslutningshjelpemidler vil ha en positiv 

innvirkning på klinisk praksis ut ifra konklusjonen som beskrevet over.  
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3 Dagens praksis, tiltak og indikatorer 
3.1 Mikrosystem 

I dag er brystkreftbehandling i Oslo-området tillagt Ullevål sykehus, og det sees derfor 

nærliggende å ta utgangspunkt i denne populasjonen. Sykehuset behandler i underkant av 500 

nydiagnostiserte brystkreftpasienter hvert år i tillegg til oppfølging av ytterligere flere 

pasienter. Av disse vil statistisk sett 10-15 % være i kategorien trippel negativ mammacancer. 

En andel av disse vil ha avansert sykdom med metastasering. Anslagsvis 5-40 % av disse vil 

ha PD-L1-ekspresjon, men helt klarhet i tallene foreligger ikke da PD-L1-positivitet ikke 

normalt testes og tallene vil avhenge av testassay brukt. Vi har ingen kvalitetssikrede tall på 

hvor mange pasienter dette gjelder, men får estimert ca 15-18 pasienter nye trippel negative 

brystkreft pasienter med metastasering hvert år ved OUS-Ullevål. Dette er tall som vi får 

opplyst av fagmiljø på OUS via e-post. Disse pasientene får i dag tilbud om behandling med 

kjemoterapi etter Norsk brystkreftgruppes retningslinjer (NBCG) som vist nedenfor:(8) 

 

Figur 1 (8):  Retningslinjer for cytostatika behandling av metastatisk/avansert brystkreft. Hentet fra 

nettsiden til Norsk brystkreftgruppe.   
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Det foregår nå en studie i Norge (ALICE-studien), inklusivt Ullevål sykehus, der noen 

pasienter i denne pasientgruppen får tilbud om kombinasjonsbehandling med tillegg av PD-

L1-hemmer. Det er denne gruppen vi har vært i kontakt med via e-post som har bidratt med 

estimatene på antall pasienter årlig med denne diagnosen. Det antas at nye retningslinjer for 

pasienter med PD-L1-positiv trippel negativ brystkreft vil bli utarbeidet snarlig etter eventuell 

godkjenning i Beslutningsforum, da fagmiljøene kun avventer klarsignal herfra 

(metodeinnhenting pågår per september 2019).  

 

3.2 Involvering av pasienter per i dag ved Ullevål sykehus 

Vi har vært i kontakt med en onkolog ved OUS via e-post som forteller at onkologisk 

avdeling ved Ullevål sykehus er underlagt sykehusets generelle retningslinjer for 

brukermedvirkning. Det er særlig i poliklinisk setting de har best tid til å formidle samvalg.  

Videre forteller de at de er positive til visuelle hjelpemidler i sammenhenger der man skal 

diskutere behandlingsalternativer og virkningsmekanismer til spesielt interesserte pasienter.  

 

Utstrakt bruk av skriftlig pasientinformasjon om ulike behandlinger og prosedyrer 

(eHåndboken og kreftlex.no) benyttes og i mange av pasientforløpene er det lagt inn egne 

informasjonssamtaler med leger og andre faggrupper, som sykepleiere med 

spesialkompetanse innen strålebehandling, cellegift eller barn som pårørende. I 

spesialistutdanningen i onkologi inngår det også et obligatorisk kurs som heter “Etikk og 

kommunikasjon med den alvorlige syke pasienten” som forbereder klinikerne til slike 

samtaler.  

 

3.3 Utfordringer 

Vi ønsker å rette fokus på noen utfordringer som muligens fremkommer i dagens kliniske 

situasjon med tanke på brukermedvirkning i moderne kreftbehandling (men også annen 

behandling for øvrig). Dette er basert på til dels refleksjoner fra vår side, med noen momenter 

hentet fra samtale med kreftpasienter i undervisningssituasjoner: 

 

• En forutsetning for at pasienter skal kunne delta i valg av behandling er forståelse for 

egen sykdom og hva de ulike alternativene vil innebære. For å gjøre et informert valg 

må de besitte nødvendig informasjon om en rekke aspekter; sentralt vil det være å 

forstå nytte og ulemper ved å motta slik terapi. I denne situasjonen kan det antagelig i 

noen tilfeller bli mye informasjon over kort tid; kanskje også fremlagt med noen 
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medisinske termer pasienten ikke er kjent med. Statistiske tall om gevinster med tanke 

på leveutsikter og bivirkninger vil kanskje være vanskelig å forstå når de blir 

presentert muntlig. Vi foreslår derfor å innføre visuelle hjelpemidler som kan lette 

denne kommunikasjonen, og som dessuten vil være tilgjengelig på nettet selv når 

legen ikke lenger er tilstede. 

 

• En annen utfordring kan være at legen personlig kan se det som et nederlag å skulle 

avstå fra behandling, da noen kan oppleve dette som å “gi opp”. Man kan kanskje 

tendere til å projisere egne preferanser på pasientene - ‘hva ville man selv ha gjort i en 

slik situasjon’, uten å ta hensyn til at det kan være store individuelle forskjeller i hva 

pasientene verdsetter - lenger overlevelse versus mindre bivirkninger? Det kan være 

lett å tenke at man i noen grad klarer å forutsi hva pasientene ville foretrekke basert på 

komorbiditeter og alder osv., men det vil nok i mange tilfeller ikke medføre riktighet. 

God kartlegging av pasientpreferanser er viktig.  

 

3.4 Tiltak 

3.4.1 MAGICApp 

Vårt primære tiltak vil være å innføre et visuelt hjelpemiddel for å lette 

pasientkommunikasjonen. For å gjøre dette foreslår vi å benytte MAGICApp. “MAGICApp” 

er et non-profit initiativ med formål om å raskt innføre ny kunnskap om oppdaterte 

retningslinjer og beste klinisk praksis som beslutningsstøtte og samvalgsverktøy for leger og 

pasienter (9). Selve prosjektet er en online «app» slik at den er lett tilgjengelig med et stort 

potensial til å legge frem store mengder med informasjon på en enkel og ryddig måte. 

MAGICApp er også brukervennlig og man kan gjennom noen enkle trinn presentere ny 

kunnskap. 

Ved utformingsprosessen bruker man GRADE (Grading of Recommendations Assessment, 

Development and Evaluation), en metode som hjelper oss å vurdere kvaliteten på 

dokumentasjonen (hvor mye tillit vi kan ha til resultatene) og styrken på anbefaling (sterk 

eller svak). Dette gjøres ved at man går gjennom artikkelen og ser etter risiko for systematisk 

skjevhet, risiko for publikasjonsskjevhet, om det er manglende egenskaper for overførbarhet 

og om det er upresise estimater. Deretter legger man inn resultatene på ulike utfall i form av 

blant annet relativ risiko og konfidensintervall. Dette blir så presentert for pasienten ved hjelp 
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av visuelle og interaktive formater som så gjør at pasienten ut ifra informasjonen som gis kan 

gjøre opp en formening om behandlingen som tilbys.  

  

Vi har lagd et eksempel på hvordan man kan legge frem retningslinjene fra UpToDate om 

behandlingen av metastaserende trippel negativ brystkreft (se figur 3). Her har vi tatt for oss 4 

utfall som vi mener kan være av betydning for pasienten. Dette inkluderer måneder uten 

progresjon, bivirkninger, dødsfall samt livskvalitet.   

 
Figur 2: Eksempler på fremstilling med MAGICApp (9). Data er plottet inn av gruppen.  
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3.4.2 Øke fokus på samvalg og kjennskap til MAGICApp 

For å øke fokus på samvalg og heve kjennskapen til MAGICApp foreslår vi bruk av 

informasjonskampanjer og informasjonsskriv til legene. Postere på avdelingen vil bidra til 

daglige påminnelser og en eventuell arbeidsgruppe - som vi foreslår til organiseringen av 

dette prosjektet - kan også bidra med muntlige påminnelser ved behov. Økt kjennskap til 

MAGICApp vil etterhvert også kunne gjøre det mulig å utvide bruken slik at den på sikt kan 

benyttes til andre problemstillinger, samt eventuelt også tas i bruk i større omfang en per dags 

dato også ved andre sykehus i landet. 
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3.4.3 Retningslinjer i Norsk brystkreftgruppe 

I samtale med onkologer kommer det tydelig frem at de aktivt følger implementerte 

retningslinjer. Derfor kan det være hensiktsmessig å nedfelle behovet for brukermedvirkning 

i retningslinjer dersom man ønsker å øke aktiv brukermedvirkning.  

3.5 Kvalitetsindikator  

For å evaluere og følge opp kvalitetsforbedringsprosjektet trenger vi gode og presise 

kvalitetsindikatorer. Indikatorer brukes for å gi et indirekte mål på kvalitet. Det er 

hensiktsmessig å kategorisere indikatorene i tre hovedgrupper; Strukturelle indikatorer, 

prosessindikatorer og resultatindikatorer.  

 

3.5.1 Strukturelle indikatorer 

Under strukturelle indikatorer menes for eksempel rammer og ressurser, tilgjengelig 

kompetanse, utstyr, regelverk og lignende.  

For innføring av nye metoder ved norske sykehus kreves godkjenning i Beslutningsforum. 

Per idag er ikke behandling med PD-L1 hemmer til kvinner med trippel negativ brysktreft 

behandlet i forumet. En forutsetning for tiltaket, og dermed en strukturindikator, er at 

Beslutningsforum prioriterer dette tiltaket. Avdelingens status må kartlegges godt av 

ansvarsgruppen med tanke på hva som trengs av utstyr. Det må legges til rette for tid til 

opplæring i bruk av MAGICapp, og et av medlemmene i prosjektgruppen kan stå for dette på 

et morgenmøte. En slik opplæring vil også fungere som en mer generisk opplæring i bruk av 

retningslinjer og kan dermed ha verdi også for hele legegruppen. 

 

3.5.2 Prosessindikator 

Prosessindikatorer handler om aktiviteter i behandlingsforløpet som for eksempel diagnostikk 

eller behandling. MAGICApp gjør automatisk registrering av hits/brukerklikk hver gang det 

blir brukt. Dette kan utnyttes som kvalitetsindikator for å se at tjenesten faktisk blir brukt. 

Data fra MAGICapp er et mer generisk mål på bruk av dette samvalgsverktøy innenfor denne 

problemstillingen, men som ikke kan knyttes direkte opp mot mikrosystemet. Man må ta 

forbehold at det kan forekomme klikk utenfor mikrosystemet. Dette kan brukes for å evaluere 

og følge opp målsettingen vår om å implementere MAGICApp til alle aktuelle pasienter.  
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3.5.3 Resultatindikator 

Resultatindikator er på mange måter den viktigste indikatorkategorien. Herunder ligger 

måling av overlevelse, helsegevinst og pasientens tilfredshet. Viktig å bemerke er at i et 

kvalitetsforbedringsprosjekt der man baserer seg på forskningsbasert kunnskap som allerede 

har vist effekt av det tiltaket man ønsker å innføre, er ikke måling av resultatindikatorer 

strengt nødvendig, men selvsagt heller ingen ulempe. 

Det er mange måter man kan kartlegge pasientens tilfredshet på, blant annet ved hjelp av 

spørreskjema, som er en tradisjonell/typisk kvalitetsindikator ved samvalgsprosjekter. Det har 

blitt diskutert om det vil være fordelaktig å avstå fra dette i denne spesifikke kliniske 

situasjonen da det er få klinikere som arbeider med akkurat denne problemstillingen - og om 

det da ville være mer informativt og raskere å gjennomføre en strukturert samtale med 

klinikere og eventuelt pasienter. Vi ser likevel fordeler av å ha et standardisert skjema for 

innhenting av pasienterfaringer for å bruke det som en indikator i dette arbeidet. Nedenfor 

vises spørreskjema med hovedmomenter som samtalen bør sentreres rundt.  

 
 

Figur 3: Spørreskjema som kan brukes i samtale med pasient. Laget av gruppen. 
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4 Prosess, ledelse og organisering  
4.1 Målsetting 
Innføring av brukermedvirkning gjennom samvalgsverktøy i programmet MAGICApp til alle 

pasienter som skal starte opp med behandling for PD-L1 positiv, trippel negativ 

metastaserende brystkreft innen 12 måneder ved onkologisk avdeling på Ullevål 

Universitetssykehus. 

 

4.2 Kartlegging av motstand 
Ved innføring av nye rutiner eller endring av eksisterende praksis er det flere hensyn man må 

ta. Det er viktig å på forhånd prøve å kartlegge utfordringer og motstand man regner med å 

møte, slik at man er best mulig forberedt på å håndtere disse utfordringene.  

 

Innføring av bruken av MAGICApp vil kreve tid og innsats fra flere ledd. Følgelig kan 

motstand fra ledelsen være begrunnet i mangel på tid og ressurser, som igjen er begrunnet i 

økonomi. Det å ta i bruk nok et elektronisk hjelpemiddel i et helsesystem som allerede 

baserer mange av tjenestene sine på elektroniske hjelpemidler kan medføre både fordeler og 

ulemper for behandleren. Det kan tenkes at noen behandlere vil mene at å ta i bruk pc vil bli 

et forstyrrende element i samtalen, og vil hindre optimal lege-pasient-kontakt. Behandlere 

kan være motvillige til å bruke tid på å lære seg dette programmet. Kanskje det vil føles som 

om behandler mister litt av ansvaret og autonomien i yrket, og kanskje vil ikke behandler 

være enig i hvordan programmet fremstiller tallene. Videre kan det tenkes at behandler ikke 

føler det er behov for et digitalt verktøy for å forbedre samvalgsprosessen med pasientene 

 

4.3 Detaljert plan for 
gjennomføring 

For å gjennomføre prosjektet på en god 

måte har vi tatt i bruk en modell utarbeidet 

av seksjon for kvalitetsforbedring i tidligere 

Kunnskapssenteret i 

Folkehelseinstituttet.(10) 

 
Figur 4: Modell for kvalitetsforbedring ved 

Oslo Universitetssykehus (10)  
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4.3.1 Forberede 

I denne delen har vi klargjort kunnskapsgrunnlaget, som er todelt. Den ene delen dreier seg 

om samvalg og brukermedvirkning, og den andre delen dreier seg om vårt spesifikke tilfelle 

med atezolizumab som tilleggsbehandling til tradisjonell kjemoterapi i den gitte 

populasjonen. Videre har vi vært i kontakt med onkolog på Ullevål universitetssykehus for å 

kartlegge dagens praksis og behovet for innføring av MAGICApp.  

 

For en mest mulig vellykket gjennomføring vil vi forankre prosjektet i ledelsen, med 

tverrfaglig samarbeid. Det gjøres ved å opprette en ansvarsgruppe bestående personer i flere 

ledd. Vi foreslår en gruppe bestående av fire personer: 

1. seksjonsleder ved onkologisk avdeling 

2. fagsykepleier (fast ansatt) 

3. lege (fast ansatt) 

4. IKT - ansvarlig. 

 

For å forankre prosjektet i ledelsen, er det viktig at avdelingsleder er med i prosjektgruppen. 

Videre kan detaljer rundt planlegging, utføring og evaluering fordeles mellom lege, 

fagsykepleier og sekretær, hvor alle har fastsatte oppgaver som blir ansvarsfordelt på hvert 

møte. Ansvarsgruppen skal ha møte før oppstart av prosjektet hvor ansvar blir fordelt, og skal 

ha planlagte evalueringsmøter underveis. Det skal være hyppige møter i starten, og så kan 

man heller senke møtefrekvensen dersom behovet faller.  

 

Vi foreslår at fast ansatt lege i ansvarsgruppen tar ansvar for å lære seg hvordan MAGICapp 

fungerer og deretter viderefører denne kunnskapen til de resterende klinikerne. Det bør settes 

av to morgenmøter til dette tema. Siden MAGICapp er en form for klinisk beslutningsstøtte 

og retningslinje vil en slik opplæring ha betydelig interesse også for de av legene som ikke 

nødvendigvis håndterer denne pasientgruppen, men som bruker retningslinjer som et viktig 

arbeidsverktøy i klinisk praksis (som absolutt er tilfelle for onkologer). 

Ved behov for assistanse kan man ta kontakt med lederen for prosjektet som står bak 

MAGICapp, dr. Per Olav Vandvik for å eventuell bistand for opplæring.  
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4.3.2 Planlegge 

Denne fasen handler om å legge en plan for kvalitetsforbedringsarbeidet. Herunder finner vi 

både kartlegging av dagens praksis og bestemmelse av målsetting som vi har gjort tidligere i 

oppgaven. Videre må vi finne gode tiltak som kan gjennomføres for å innføre bruken av 

MAGICApp på en god måte.  

• Undervisning kan brukes for å undervise personalet om bakgrunnen for innføringen 

av prosjektet. Dette må finansieres og legges til rette for i avdelingens timeplan. 

Undervisning bør foregå i flere omganger slik at alle ansatte kan få det med seg dette.  

• Kurs bør arrangeres for å lære opp personalet i bruk av MAGICApp. Det samme 

gjelder her av finansiering og tilrettelegging som for undervisning.  

• Organisere flyten av pasienter i et skjema, slik at man kan visualisere hvordan 

brukermedvirkning vil innføres i praksis. 

 

Flytskjema:  

Figur 5: Flytskjema laget av gruppen 
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4.3.3 Utføre 

Etter at man har kartlagt tilstrekkelig, og nødvendige forberedelser er planlagt, er det tid for 

den konkrete utførelsen av prosjektet. Hovedtiltaket vil være å starte med MAGICApp som 

burkermedvirkningsverktøy før oppstart av behandling. Vi foreslår noen konkrete 

tilretteleggingstiltak; 

• Flytskjema godkjennes og klargjøres til bruk i praksis. Dette kan seksjonsleder ha 

overordnet ansvar for.  

• Fagsykepleier hengers opp postere med påminnelser om å bruke MAGICApp på 

polikliniske konsultasjonsrom.  

• Ansvarsgruppen forbereder seg og er tilgjengelig for spørsmål og evt problemer som 

skulle dukke opp. IKT-ansvarlig har ansvar for å løse programvaremessige problemer 

som skulle dukke opp. 
 

4.3.4 Evaluere 

Det er viktig med et løpende system for evaluering av tiltakene. Dette er viktig for å 

monitorere utvikling og kartlegge hva slags endringer som eventuelt må gjøres. Resultatene 

må måles og reflekteres rundt.  

 

Vi foreslår at pasientene får en poliklinisk strukturert samtale med spørreskjema av 

fagsykepleier i ansvarsgruppen for å kartlegge pasientenes opplevelse. Intervjuene bør ha en 

objektiv struktur for å muliggjøre kvalitative analyser av pasientenes opplevelser. 

Behandlende lege må også ha en samtale med en i ansvarsgruppen, eksempelvis 

fagsykepleier eller lege for å gi tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som kan gjøres 

annerledes. Disse samtalene bør være hyppige i startfasen av prosjektet, for eksempel annen 

hver måned i starten, før man setter ned møtefrekvensen gradvis og etter behov.  

Videre må det her måles antall hits/brukerklikk i MAGICapp. Her må man som nevnt 

tidligere ta forbehold om at det kan registreres flere brukerklikk utenfor vårt mikrosystem.  

Vi foreslår første evaluering etter 6 mnd. Disse tallene sammenlignes så med statistikk fra 

avdelingens egne pasientdata for å måle hvor mange av de aktuelle pasientene som har tatt i 

bruk MAGICapp, og dermed måle måloppnåelsen på prosjektet. Videre bør man reflektere 

over forbedringen er tilstrekkelig og om noe må justeres. Etter 9 mnd gjøres enda en ny 

måling, og målingene sammenlignes og man evaluerer progresjonen. Så må man reflektere 

over om progresjonen er tilfredsstillende og om man regner med å nå målet på 12 mnd. 
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Kartlegging av de teknologiske barrierene må gjøres for å se om alt fungerer som det skal, og 

om det er noe programvare som trenger justering 

 

4.3.5 Følge opp 

Det er viktig å følge opp resultatene slik at arbeidet skal bli vellykket på lang sikt.  

Dette gjøres ved å implementere forandringene i ny praksis, for eksempel ved å ta det med 

som obligatorisk opplæring av nyansatte. Hvis prosjektet fungerer på liten skala kan man 

utvide til enda større skala. I vårt aktuelle prosjekt med PD-L1 positiv trippel negativ 

brystkreft er det kun Ullevål i Norge som gjør dette, men for andre eksempler og innføring av 

andre legemidler kan det være annerledes. Dersom behandling med PD-L1 hemmer besluttes 

innført i Beslutningsforum, vil det også kunne implementeres andre steder, og denne 

oppskriften kan eksporteres til andre sentre. Brukermedvirkning via MAGICapp kan 

implementeres i flere avdelinger og for mange forskjellige behandlingsbeslutninger, ikke bare 

kreftbehandling.  Man må sikre videreføring av ansvar, og opprettholde en ansvarsgruppe så 

lenge behovet tilsier det. Man kan etterhvert oppløse ansvarsgruppen, men da må man sørge 

for å ha gode rutiner for ansvarsoverføring slik at konkrete ansvarsoppgaver kan bli delegert 

til konkrete medarbeidere. Det er viktig å dele erfaring man får både med hverandre på 

avdelingen, men også på resten av sykehuset og resten av landets helsetjenester. Dette kan 

gjøres på flere måter, for eksempel ved å skrive kronikker eller publisere data på hva som har 

fungert og ikke fungert. Dette kan både være på interne sykehussider, men også i nasjonale 

tidsskrifter. 
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5 Diskusjon 
Pasienter med trippel negativ brystkreft med metastaser i mikrosystemet vårt ved Ullevål 

sykehus er estimert til å gjelde omlag 15-18 personer i året. Samvalg og brukermedvirkning i 

forbindelse med medisinsk behandling vil derimot gjelde langt flere pasienter. Det har vært 

lite fokus på dette temaet i den medisinske litteraturen. Dette på tross for at pasientene har en 

lovfestet rett til brukermedvirkning. I tillegg kan man argumentere for brukermedvirkning ut i 

fra pasientautonomi som et viktig medisinsk-etisk prinsipp. Vi tenker at 

kvalitetsforbedringsprosjektet vårt illustrerer temaet brukermedvirkning i medisinsk 

behandling på en god måte, og at det har en reell overføringsverdi til andre pasientgrupper.  

 

5.1 Fordeler ved prosjektet 
Vi har tatt i bruk MAGICApp som verktøy for å få til mer brukermedvirkning i moderne 

kreftbehandling. MAGICApp gir legene et visuelt hjelpemiddel, og letter dermed 

pasientkommunikasjonen. Vi tror det vil gjøre det enklere for pasienter å ta et informert valg 

til beste for seg selv, hvis oppdatert kunnskap presenteres på en god måte. MAGICApp er 

tilgjengelig på nett, slik at klinikeren lett kan finne frem og bruke verktøyet i samtalen.  

 

5.2 Utfordringer ved prosjektet 
I en travel klinisk praksis er det stor variasjon i hvilken vekt man legger på 

brukermedvirkning omkring behandlingsvalg. Dette er også et område det forskes lite på, 

som gjør at kunnskapsgrunnlaget for hvilke effekter dette har for pasientbehandling og 

pasienttilfredshet er sparsomt. I dette prosjektet er det derfor utfordrende å vise til gode 

kunnskapskilder for å «selge inn» prosjektet i avdelingen, og man må derfor heller appellere 

til mer generiske argumenter om at pasienten selvsagt har en vesentlig rolle i beslutninger om 

egen helse, sykdom og behandling. Å finne gode kilder på effekten av brukermedvirkning har 

derfor vært en utfordring.  

 

Den aktuelle pasientpopulasjonen i mikrosystemet er liten, anslått til bare 15-18 i året. Dette 

kan være en utfordring med tanke på å opprettholde kontinuitet i arbeidet. Dersom det tar 

lang tid mellom hver pasient kan man lett glemme å bruke verktøyene. Det lave antallet 

pasienter vil også gjøre det utfordrende å måle kvaliteten av samvalg, slik at man ikke kan si 

noe direkte om nytteverdi sett opp mot ressursbruk. Viktigere er at konseptet bak prosjektet 

har overføringsverdi til en rekke andre pasientgrupper, uavhengig om dette prosjektet lar seg 

gjennomføre eller ikke.  
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Vi har foreslått noen indikatorer, for eksempel en strukturert samtale og hits på MAGICApp 

nettsiden. Disse indikatorene har svakheter, men kan gi en pekepinn på hvorvidt verktøyene 

blir brukt og hvordan de blir opplevd av kliniker og pasient. Som tidligere problematisert vil 

måling av antall treff på MAGICApp være et uspesifikt mål på den faktiske bruken av 

verktøyet.   

 

Prosjektet forutsetter godkjenning av Beslutningsforum, slik at det per dags dato er snakk et 

teoretisk forbedringsprosjekt som eventuelt kan brukes dersom det godkjennes. En eventuell 

gjennomføring av prosjektet krever god forankring blant ledelse og klinikerne. De nevnte 

utfordringene kan føre til at prosjektet mister forankringen og vanskelig lar seg gjennomføre.  

 

6 Konklusjon  
Vi konkluderer med at bruk av visuelle hjelpemidler bør bli innført for å øke graden av 

samvalg hos pasienter med trippel negativ brystkreft med metastaser. Onkologer i 

mikrosystemet vårt ved kreftavdelingen på Ullevål sykehus er positive til innføring av 

visuelle hjelpemidler som et samvalgsverktøy. Vi fant dokumentasjon av høy kvalitet for at 

beslutningshjelpemidler reduserer pasienters opplevelse av å være uinformert, i tillegg til 

moderat dokumentasjon på at beslutningshjelpemidler stimulerer pasienter til å ha en mer 

aktiv rolle i egen behandling. Hvis prosjektet viser seg å øke brukermedvirkning i praksis 

mener vi det også har stor overføringsverdi til andre pasientgrupper som står ved et veiskille i 

behandlingsvalg. 
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